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Dutch summary

A

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Angiogenese beschrijft het proces van de vorming van bloedvaten uit al bestaande 
bloedvaten. Gezonde mensen hebben angiogenese o.a. nodig bij de wondgenezing en de 
ontwikkeling van een embryo in de baarmoeder. Wanneer kankercellen een tumor vormen 
is angiogenese ook essentieel om te groeien en om zich te verspreiden naar andere delen 
van het lichaam. Ten opzichte van gezonde mensen is angiogenese bij patiënten met 
kanker overactief. Om deze reden zijn in de afgelopen decennia verschillende medicijnen 
ontwikkeld die angiogenese onderdrukken. De meeste van dit soort medicijnen proberen 
de groeifactor VEGF en zijn receptor te remmen. Deze groeifactor stimuleert de groei van 
cellen die de wand van bloedvaten bekleden (endotheel cellen). Door het remmen van 
deze groeifactor kan men dus ingrijpen in het proces van angiogenese. De meest bekende 
VEGF remmer is het monoclonale antilichaam bevacizumab (merknaam Avastin). Na jaren 
van onderzoek blijkt dat deze vorm van therapie alleen bij bepaalde vormen van kanker 
zin heeft, zoals niercelkanker en dikkedarmkanker. Ook is het zo dat lang niet alle mensen 
die met VEGF remmende middelen behandeld worden reageren op de behandeling en 
dat de kanker op den duur ongevoelig wordt voor de behandeling. Wel lijkt het zo te zijn 
dat langdurige behandeling nodig is voor het beste effect. Dit vergt meestal frequente 
ziekenhuisbezoeken met behandeling via een infuus. Wij hebben gezocht naar een manier 
om VEGF remming effectiever en patiëntvriendelijker te maken. 

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar een vaccinatie strategie tegen de angiogene 
groeifactor VEGF en combinatie behandelingen waar een anti-angiogene werking deel van 
uitmaakt. In Hoofdstuk 1 wordt het proces van angiogenese geïntroduceerd, alsmede de 
huidige behandelingen die dit proces remmen. Tevens worden alternatieve strategieën 
aangedragen, waaronder een vaccinatie met het doel VEGF te remmen. Tenslotte worden 
in dit eerste hoofdstuk de onderzoeksdoeleinden geformuleerd en wordt de opbouw van 
dit proefschrift uiteengezet. 

Deel 1 van het proefschrift (hoofdstukken 2-6) richt zich op het remmen van angiogenese 
middels vaccinatie. Hoofdstuk 2 is een uiteenzetting van de onderzoeken die tot 
nu toe zijn uitgevoerd naar deze vorm van therapie. We laten zien dat er heel veel 
laboratorium onderzoek en dieronderzoeken zijn gedaan naar vaccinatie strategieën 
tegen verschillende componenten die belangrijk zijn voor angiogenese (groeifactoren, 
receptoren, endotheelcellen). Tot nu toe zijn er enkele klinische studies gepubliceerd die 
vaccinaties tegen VEGF en zijn belangrijkste receptoren (VEGFR1 en VEGFR2) beschrijven. 
De onderzoeken lieten een bemoedigend veiligheidsprofiel zien en er waren ook effectieve 
afweerresponsen zichtbaar na vaccinatie. Wij suggereren dat toekomstig onderzoek zich 
o.a. zal moeten richten op het vinden van goede adjuvanten (stoffen die de afweerreactie 
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op een vaccin versterken) en een manier vinden om de anti-angiogene werking te kunnen 
remmen wanneer dat nodig is. Ook zullen er in de toekomst veel onderzoeken gedaan 
worden die dergelijke vaccins combineren met andere anti-kanker behandelingen, zoals 
immuuntherapie en bestraling. 

Hoofstuk 3 en hoofdstuk 4 beschrijven de laboratoriumonderzoeken en dieronderzoeken 
van het vaccin tegen VEGF wat wij hebben ontwikkeld. Het vaccin, genaamd hVEGF

26-104
/

RFASE, bestaat uit een peptide (hVEGF
26-104

) en een adjuvant (RFASE). Het peptide lijkt 
heel erg op het molecuul VEGF dat wij allemaal bij ons dragen, maar is verkort en een 
klein beetje veranderd. Hierdoor zal het zelf niet angiogenese stimuleren en zal het 
afweersysteem in staat zijn om een afweerrespons aan te maken tegen VEGF. Het doel is 
om hoge concentraties van antilichamen te induceren tegen VEGF. Om hierbij te helpen 
wordt het adjuvant RFASE toegevoegd. Het vaccin is eerst in knaagdieren onderzocht. Hier 
zagen we dat het specifieke peptide hVEGF

26-104 
in vergelijking met een heleboel andere 

VEGF peptiden het beste in staat was om een effectieve afweerrespons tegen VEGF te 
induceren. Eerst is er een experiment gedaan waarin ratten werden gevaccineerd tegen 
VEGF. Van deze ratten werd bloed afgenomen waaruit de antilichamen werden geïsoleerd. 
Hierna werden muizen met kanker behandeld met deze antilichamen. We zagen dat deze 
behandeling zorgde voor een significante remming in de groei van de tumoren en dat deze 
remming gelijk was aan de remming die door standaardbehandeling werd geïnduceerd. 
Met microscopisch onderzoek kon worden bevestigd dat het aantal bloedvaten in de 
tumor ook significant lager was in de met anti-VEGF antilichaam behandelde muizen.  In 
een vervolgonderzoek zagen we ook dat muizen die voor het implanteren van tumorcellen 
behandeld waren met het VEGF vaccin kleinere tumoren ontwikkelden dan muizen die hier 
niet mee behandeld werden. Als laatste dieronderzoek is de veiligheid en afweerreactie van 
hVEGF

26-104
/RFASE getest in apen. Omdat VEGF bij de mens en de aap 100% overeenkomt, 

was de verwachting dat een goede afweerreactie bij de aap ook een goede afweerreactie 
bij de mens zou kunnen voorspellen. Behalve een mild verhoogde lichaamstemperatuur 
en lokale irritatie bij de vaccinatie injectieplek, waren er geen bijwerkingen. Ook was er in 
bijna alle apen na vaccinatie een krachtige afweerrespons tegen VEGF aanwezig. Een van 
de manieren waarop we dit hebben gemeten is de Ba/F3-VEGFR2 cel proliferatie assay. Dit 
is een laboratoriumonderzoek waarmee we iets kunnen zeggen over de functionaliteit van 
de anti-VEGF antilichamen. 

In hoofdstuk 5 hebben we de achtergrond van de Ba/F3-VEGFR2 cel proliferatie assay en 
de eventuele toepassingen van deze assay verder uitgediept. We laten zien dat de groei 
van deze cellen alleen afhankelijk is van VEGF en dat we ook de mate van VEGF remming 

m.wentink-layout.indd   210 22/04/2019   22:09



530447-L-sub01-bw-Wentink530447-L-sub01-bw-Wentink530447-L-sub01-bw-Wentink530447-L-sub01-bw-Wentink
Processed on: 24-4-2019Processed on: 24-4-2019Processed on: 24-4-2019Processed on: 24-4-2019 PDF page: 211PDF page: 211PDF page: 211PDF page: 211

211

Dutch summary

A

van het monoclonale antilichaam bevacizumab kunnen meten. Of dit ook de werking 
van bevacizumab in de patiënt kan voorspellen is iets wat we in de toekomst willen gaan 
onderzoeken. 

In 2014 is de klinische studie van start gegaan die de veiligheid en afweerrespons van 
het hVEGF

26-104
/RFASE vaccin in mensen met kanker onderzoekt. In hoofdstuk 6 van dit 

proefschrift beschrijven we het studieprotocol en presenteren we ook voorlopige resultaten 
van de eerste patiënten die hebben deelgenomen aan deze studie. Aan deze studie doen 
patiënten mee met een vergevorderde vorm van kanker, waarvoor geen andere bewezen 
effectieve behandelingen meer beschikbaar zijn. Het onderzoek wordt in dosisescalatie 
uitgevoerd, wat betekent dat er telkens kleine groepjes patiënten een bepaalde dosis van 
het vaccin toegediend krijgen. Wanneer dit veilig is, kan er naar een hogere dosis worden 
opgehoogd. Tot nu toe is de dosering van hVEGF

26-104 
van 62.5 µg naar 250 µg opgehoogd 

terwijl van RFASE de doseringen 20 en 40 mg zijn onderzocht. Het blijkt dat de vaccinatie 
tot deze doseringen veilig te geven is. Echter is er nog geen effectieve afweerrespons tegen 
VEGF in een patiënt aangetoond. Wel is er 1 patiënt een afweerrespons tegen hVEGF

26-104 

gevonden. Er zijn verschillende oorzaken denkbaar voor de matige afweerreactie tot nu toe. 
Het kan zijn dat de doseringen van het peptide en het adjuvant onvoldoende zijn. Ook is 
het mogelijk dat de sterkte van het adjuvant RFASE onvoldoende is om bij deze patiënten 
tot een sterke afweerrespons tegen VEGF te leiden. Op dit moment onderzoeken we 
hogere doseringen van hVEGF

26-104 
en worden de mogelijkheden van een ander adjuvant 

geëxploreerd. 

Deel 2 van het proefschrift (hoofdstukken 7 en 8) richt zich op combinatie behandelingen 
die als onderdeel remming van angiogenese hebben. In hoofdstuk 7 beschrijven we 
een klinische studie die een gecombineerde behandeling van antistolling en remming 
van angiogenese onderzoekt. De processen van bloedstolling en angiogenese zijn nauw 
met elkaar verbonden. Wanneer het ene systeem wordt geremd heeft dit ook effecten 
op het andere systeem, en vica versa. Eerder onderzoek heeft laten zien dat patiënten die 
behandeld worden met angiogenese remmers een verhoogd risico op trombose hebben. 
Wij suggereren dat een combinatie behandeling een tweeledig effect heeft; (i) het verlagen 
van het risico op trombose door angiogenese remming en (ii) mogelijk additief remmende 
werking op tumorgroei. In deze studie worden dalteparine (een remmer van bloedstolling) 
en sunitinib (een remmer van o.a. VEGFR2) gecombineerd bij patiënten met vergevorderde 
niercelkanker. Combinatie behandeling blijkt veilig en er zijn geen extra incidenten van 
bloedingen. Of deze combinatie behandeling ook een additief effect heeft op de klinische 
uitkomst van niercelkanker patiënten dient onderzocht te worden in toekomstige studies. 
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In hoofdstuk 8 onderzoeken we de anti-angiogene afweerresponsen geïnduceerd door 
immuuntherapie. In een eerdere studie werden patiënten met een vergevorderde vorm 
van prostaatkanker behandeld met een tumor cel vaccin (prostate GVAX) en een remmer 
van een zogenaamd immuun checkpoint (ipilimumab). Door het remmen van een dergelijk 
immuun checkpoint worden tumorcellen beter herkend door het afweersysteem. Hierdoor 
is het afweersysteem beter in staat om tumorcellen aan te vallen. In de context van deze 
studie werd ipilimumab toegevoegd om te zorgen voor een beter effect van prostate GVAX. 
Eerdere resultaten van een andere groep lieten al zien dat er behalve afweerresponsen 
tegen de tumor zelf ook afweerresponsen tegen eiwitten die betrokken zijn bij angiogenese 
geïnduceerd werden door een soortgelijk tumor cel vaccin. Het doel van deze studie was 
om te onderzoeken of dit ook zou gebeuren bij prostate GVAX en of deze afweerresponsen 
een relatie zouden hebben met de klinische uitkomst. We laten zien dat prostate GVAX/
ipilimumab behandeling inderdaad ook een anti-angiogene afweerrespons induceert. 
Verder zien we dat de aanwezigheid van antilichamen tegen bFGF en Ang-1 samenhangt  
met een betere overleving in deze patiënten. Dit indiceert dat dit potentieel interessante 
aangrijpingspunten zijn voor de behandeling van vergevorderde prostaatkanker.

De bevindingen van het onderzoek beschreven in dit proefschrift worden bediscussieerd 
in hoofdstuk 9. Daarnaast worden belangrijke onderwerpen voor toekomstig onderzoek 
besproken. 

Samenvattend worden in dit proefschrift nieuwe manieren van het remmen van angiogenese 
beschreven. We beschrijven de ontwikkeling van dier tot mens van het hVEGF

26-104
/RFASE 

vaccin, wat tot doel heeft om een sterke en functionele antilichaamrespons tegen de 
angiogene groeifactor VEGF te induceren. Verder beschrijven we potentiële combinatie 
behandelingen die tot doel hebben de effectiviteit van angiogenese remming te verbeteren. 
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